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SPOOK

Bespreek schrijfpatroonkaart 10A en toon de schrijfbewegingen (doorgaande gebogen lijnvorming) op de 
kaart.
Laat het nummer ‘Vliegles’ (cd 1, nummer 8) horen. De kinderen tekenen de lijnen met de vinger in de lucht.  
Ze doen dit eerst met de ene hand, dan met de andere hand en vervolgens met beide handen samen.
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats als geheugensteuntje. Herhaal de schrijfbewegingen 
regelmatig op de kaart en in de ruimte.

• Schrijfpatroonkaart 10 – Spook

• Vliegles – cd 1, nummer 8

• Beweegkaart 18
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SPOKENUUR 

 l nvorming - basisbewegingen  
doorgaande  

gebogen  
lijnvorming

 
bewegingsritme 

aanpassen

  

start-stop 
vaardigheid

 Lichaamsbewustz n    lichaamsruimte

Wat heb je nodig?

• Eventueel lakens

Voorbereiding

Verspreid de lakens in de ruimte.

Activiteit

Laat het nummer ‘Vliegles’ (cd 1, nummer 8) horen. De spoken vliegen op het ritme van de muziek in 
het rond. Als de muziek even stopt, zoeken de spoken snel een verstopplek of kruipen onder de in de 
ruimte verspreide lakens. Ze blijven onbeweeglijk zitten. Noem je een lichaamsdeel, dan moeten ze dit 
onder het laken verstoppen. 
Zet daarna de muziek opnieuw op. De spoken vliegen weer in het rond. 

Maak de ruimte telkens kleiner door een bank te plaatsen, een stuk tape op de grond te kleven, een 
krijtlijn te trekken … Zo krijgen de spoken minder ruimte om rond te vliegen. Het wordt steeds  
moeilijker om elkaar niet te raken. 
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KRULLENDE SPOKEN 

 Schr fbeweging  
inscriptie- 
beweging

  

kleine progressie

  

glijbeweging

 specif ieke schr fvaardigheid  
overkruisen  

van de  
tekenlijn

 basisbewegingen  
doorgaande  

gebogen  
lijnvorming

 
bewegingsritme 

aanpassen

  

ritmische teken-
bewegingen

Wat heb je nodig?

• Zwart tekenpapier 

• Witte aquarelkrijtjes of -potloden of vetkrijt

Activiteit

Laat het nummer ‘Vliegles’ (cd 1, nummer 8) horen. De kinderen tekenen op het ritme van de muziek 
een krullende, doorgaande lijn op hun blad. Ze laten hun pols rusten op de tafel en glijden met hun 
hand en onderarm over het blad. Het volledige blad wordt op deze manier versierd met krullen. 
Stimuleer de kinderen om lussen te tekenen, zodat de lijnen gekruist worden.
Daarna gaan de kinderen tussen hun krullen op zoek naar spoken. Ze 
overtrekken de contouren en kleuren hun spoken in. Elk spook krijgt twee 
zwarte oogjes. 
Het inkleuren van kleine kleuroppervlakken stimuleert de kleine  
progressie en inscriptiebeweging. Vraag de kinderen om de onderarm 
tijdens het kleuren van kleine vlakken niet te laten meeschuiven.  
Zo worden pols- en vingerbewegingen gestimuleerd. 

Oefen de doorgaande gebogen  
lijnvorming in scheerschuim.

krullenbol_activiteitenbundel_BCherfst_opmaak.indd   58 15/01/19   11:03



59

EXTRA: SPOOKBLAD

 specif ieke Schr fvaardigheid  
schrijf-

nauwkeurigheid

 

oog-hand-
coördinatie

Wat heb je nodig?

• Grote herfstbladeren

• Witte verf en verfgerief

• Witte, zilveren en gouden vetkrijtjes of aquarelpotloden

• Lijm

• Zwart tekenpapier

• Twee wiebeloogjes

Voorbereiding

De kinderen maken een spookblad door een groot, gedroogd herfstblad wit te schilderen.  
Laat het spookblad daarna goed drogen.
Kleef het spookblad in het midden van het zwarte blad papier. 

Activiteit

De kinderen tekenen de contouren van het blad met 
vetkrijtjes of aquarelpotloden. Ze gaan hierbij heel 
nauwkeurig te werk en volgen mooi de randen van 
het spookblad. Zo tekenen ze verschillende 
contourlijnen. 
Werk het spookblad af met wiebeloogjes.

Weetje

Het is pas zinvol om rond schrijf-
nauwkeurigheid te werken 
als de kinderen een goede 
schrijfhouding hebben.

krullenbol_activiteitenbundel_BCherfst_opmaak.indd   59 15/01/19   11:03



60

SCHR FPATROONKAART 10B

 specif ieke schr fvaardigheid  
schrijf- 

nauwkeurigheid

  

grafische  
oog-hand  

coördinatie

Ga tussen de krullen op zoek naar spoken. Omtrek nauwkeurig de contourlijnen en teken er grappige 
gezichten bij.
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SPOOKJES VOELEN

Een kind ligt op de grond met 
gesloten ogen. Een ander kind 
legt voorzichtig ergens op het 
lichaam een spook (een wit 
doekje, eventueel met een kopje 
en twee ogen) neer. Kan het kind 
raden waar het spook ligt? 
Je kan ook werken met  
meerdere spoken. 

SPOOK

Laat je vingers als een spook 
door de ruimte dansen 
(beweegkaart 18).  

 
POMPONSPOOK

Geef de kinderen een bolletje 
witte wol en een stuk stevig  
karton (ongeveer 8 op 8 cm).  
Ze wikkelen de witte wol rond 
het stuk karton. De ene hand 
houdt het karton vast (steun- 
functie), terwijl de andere hand 
de wol rond het stuk karton  
wikkelt (bewegingsfunctie).  

Hoe meer wol er rond het  
karton gewikkeld wordt, hoe dik-
ker het spookje wordt. Stop een 
draad tussen de gewikkelde wol 
en het karton en schuif de draad 
zo veel mogelijk naar boven. Er 
wordt een knoop gemaakt. Zo 
kan het spook later opgehangen 
worden.
Haal de wol van het stuk karton 
en knoop een draadje rond de 
bundel wol om het hoofd te 
maken. Laat de kinderen onder-
aan de bundel wol losknippen. 
Werk het spook af met twee 
oogjes.

SPOKENTOREN

De kinderen stapelen de  
spokenbekers (witte plastic 
bekers of bekers uit schuim- 
polystereen met twee oogjes)  
op elkaar en proberen een
grote spokentoren te maken. 
Het is belangrijk om hierbij rustig 
te werk te gaan.
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VOELSPOOKJES

Voorbereiding
Vul telkens twee witte wegwerp-
handschoenen met het-
zelfde materiaal (bv. rijst, bonen, 
kussenvulling, bloem, suiker, 
maïs …).  Leg een knoopje in de 
handschoenen en teken of kleef 
er twee oogjes op.
Leg de voelspookjes op tafel.  
De kinderen gaan op zoek naar 
de bij elkaar horende paren. 

Geef bij elkaar horen-
de paren eenzelfde 
gekleurde sticker op de 
onderkant. Zo kun-
nen de kinderen zelf 
controleren of ze gelijk 
hebben. Ze mogen dan 
natuurlijk de spookjes 
bij het betasten niet 
omdraaien.

 
VLIEGENDE SPOKEN

De kinderen leggen een doekje 
over hun wijsvinger en schuiven 
er een elastiekje over.
Laat het nummer ‘Vliegles’ (cd 1, 
nummer 8) horen. De kinderen 
laten hun spook door de ruimte 
vliegen. Speel met pauzemomen-
ten en geef opdrachten. Bv. Laat 
je spook ergens tussen vliegen, 
ergens onder, op, voor, achter, 
naast … Laat je spook laag bij de 
grond vliegen of hoog in de lucht. 
Laat je spook kleine lusjes vliegen,  
grote lussen, lemniscaten …  
De kinderen kunnen ook zelf de 
spookjes zijn. 

 
SPOKENVINGERS

De kinderen gaan per twee 
tegenover elkaar staan. Het ene 
kind zet een spook op de wijs-
vinger (zie ‘Vliegende spoken). 
Het spookje begint rustig te 
vliegen: naar links, naar rechts, 
naar boven en naar onder. Het 
andere kind probeert het spook 
met de ogen te volgen, zonder 
het hoofd te bewegen. Daarna 
wordt er gewisseld.
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